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Dům umění nabídne další originální výstavy  
 

OPAVA – Self-fee, Socha a Ugly colours. To jsou názvy výstav tří výrazných 

uměleckých osobností: Pavla Formana, Stefana Milkova a Venduly 

Chalánkové, které si mohou návštěvníci prohlédnout od 26. června 

v opavském Domě umění. Výstavy připravila Opavská kulturní organizace 

(OKO), vernisáž se bude konat 25. června. v 17:00 hodin. 

Tři desítky maleb Pavla Formana zaplní ambit a sloupovou síň v 1. patře Domu 

umění. Výstava představí autorovu aktuální malířskou tvorbu z let 2017 až 2019, 

která se z větší části věnuje portrétu, autoportrétu či jejich deformovaným 

fragmentům. „Název výstavy Self-fee je slovní hříčkou vycházející z novodobého 

fenoménu selfie, tedy z určité formy sebereflexe a následné prezentace sebe sama v 

digitálním prostředí. Toto sebevnímání a následný autoportrét, který nabízíme jiným, 

je mnohdy jen zmanipulovanou iluzí,“ vysvětluje Pavel Forman. 

 

V atriu naleznou návštěvníci tvorbu designéra a hudebníka s bulharskými kořeny, 

rodáka z Bohumína Stefana Milkova s názvem Socha. Autora charakterizuje 

postmoderní přístup k tvorbě, ve kterém je skryt také obdiv ke klasickému 

modernímu sochařství první poloviny 20. století. Sám autor upozorňuje, že pohled, 

výklad, pochopení a vnímání děl musí zůstat soukromou záležitostí. V opavském 

Domě umění Opava budou k vidění tři Milkovovy nadrozměrné sochy, COMPACT 

DISC, PIETA a KOUŘ. 

Sloupová síň ve 2. podlaží bude patřit dílům Venduly Chalánkové, konceptuální 

umělkyně a kreslířce komiksových stripů a její výstavě s názvem Ugly colours. 

K vidění budou nejen komiksy, ale mimo jiné díla ze série Plenér, což jsou malby, 

na kterých jsou v poměru 1:1 věrně zachyceny panely ze solárního pole poblíž 

Blanska nebo obrazy úředních obálek, kdy barevné pruhy na bílém pozadí, 



reflektují oficiální dopisy a už samotnou barvou podvědomě vyvolávající stres. 

„Vendula Chalánková ve svých dílech srší neskutečným důvtipem, nadsázkou a 

jemnou a zároveň ostrou ironií. Reálné předměty přenáší často se zachováním jejich 

identického měřítka do světa obrazu. Díky autorčiným dílům se můžeme zastavit a 

zasmát se své vlastní každodennosti,“ sdělil Dominik Beneš, dramaturg Domu 

umění  Opavské kulturní organizace. 
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